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rastlina mesiaca
Plamienky sú nielen efektnou
pohľadovou clonou. Ich
neraz obrovské kvety sú
lákadlom aj pre motýle.

Pestrofarební šplhúni
Popínavé rastliny, najmä dreviny, vnášajú do záhrad
nádych romantiky. K najobľúbenejším, na jar a hlavne
v lete kvitnúcim druhom patria plamienky (Clematis).

P

lamienky dokážu pomerne rýchlo
ozeleniť a kvetmi dekorovať ploty,
treláže, steny, pergoly či kmene
stromov a uplatnia sa aj na oporách
medzi ružami a v záhonoch. Niektoré druhy sú
pôdopokryvné – poslúžia na ozelenenie svahov.
Jednotlivé druhy a kultivary sa líšia aj časom
kvitnutia (od jari do neskorej jesene).
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Fascinujúca rozmanitosť
Ich kvety sú rôzne veľké (až do priemeru 20
cm), jednoduché i plné, jedno- alebo viacfarebné, s hladkými alebo nariasenými okrajmi. Na
rastline sa objavuje veľké množstvo (niekedy
voňavých) kvetov alebo len zopár väčších. Najčastejšie sa môžete stretnúť s bielymi, fialovými,
ružovými, bordovými či žltými kvetmi. Jednotlivé druhy a kultivary sa môžu líšiť aj výškou
v dospelosti – skoro na jar kvitnúci plamienok
horský (Clematis monatana) dosahuje výšku
až do 10 m, plamienok Jackmanov (Clematis
x jackmanii) asi 2,5 m. Uvedené plamienky sú
preto vhodné najmä na výsadbu do záhrad.
Druhy s výškou 1 až 1,5 m sa pestujú v nádobách, napríklad kultivar plamienka vlašského
(Clematis viticella ’Venosa Violacea‘).

Ako na výsadbu
Už pri výsadbe plamienka myslite na to, že
vrchná nadzemná časť by mala byť na slnku,
prípadne v polotieni, a miesto, odkiaľ vyrastá,
v tieni, čo možno zabezpečiť výsadbou husto
olistených skôr nižších trvaliek a krov v jeho
okolí. Plamienky možno vysádzať počas celého

vegetačného obdobia a vždy s koreňovým
balom. Pri výsadbe je dobré vykopať asi 40
cm hlbokú i širokú jamu (ďalej od múra či
plota) a rastlinu do nej vložiť šikmejšie – mala
by smerovať k miestu, ktoré bude porastať.
Miesto vrúbľovania (zhrubnutá časť) by malo
byť asi 10 cm pod povrchom pôdy. Plamienku
určite zadovážte oporu, na začiatku postačí aj
bambusová palička. Pred výsadbou je potrebné
dať na dno jamy drenážnu vrstvu z jemnejšieho
štrku (aby sa pri koreňoch nehromadila vlhkosť)
a na ňu preosiaty kompost. Koreňový bal je
lepšie zasypať kvalitným substrátom s mletým
vápencom. Plamienok je potrebné počas sezóny
pravidelne zavlažovať, prospešné je aj prihnojovanie hnojivom na kvitnúce rastliny.

Aby bola plocha rastlinou rovnomerne
porastená, výhonky je potrebné
systematicky vyväzovať k opore. Miesta,
odkiaľ vyrastajú, na zimu zakryte vrstvou
lístia.

Plamienky sa uplatnia v mestskej aj
vidieckej záhrade. Niektoré druhy
a kultivary sa dajú pre svoje menšie
rozmery pestovať aj vo vegetačnej nádobe
na balkóne či terase.

Spôsoby rezu
Predpokladom bohatého kvitnutia je aj rez.
Druhy kvitnúce na jar, napríklad plamienok horský, sa nerežú. Rez sa uskutočňuje iba v prípade,
že sa príliš rozrástli alebo obmedzujú v raste inú
zeleň – a to až po odkvitnutí. Naopak, plamienky kvitnúce v lete si rez vyžadujú, pričom sa vykonáva v zime. Iný prístup potrebujú veľkokveté
a iný drobnokveté druhy. Pri reze veľkokvetých
druhov, napríklad plamienka Jackmanovho, sa
odstránia suché a poškodené výhonky a niektoré
minuloročné výhonky sa skrátia asi o tretinu
(zabezpečia sa tak dve kvitnutia počas sezóny),
asi polovica kra by sa nemala rezať vôbec. Drobnokveté druhy, napríklad plamienok tangutský
(Clematis tangutica), sa režú radikálnejšie –
všetky výhonky sa skrátia asi 20 cm nad pôdu.

Ak je plamienok vysadený pri stene,
najlepšie vykvitne na juhozápadnej
a juhovýchodnej strane. Pôda, v ktorej
je vysadený, by mala byť stredne ťažká,
humózna a mierne vápenatá.
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